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Aveți încredere în 
puterile voastre

Mentalitatea noastră pentru succes

Aspirăm . Cercetăm . Excelăm . Aparținem
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Mentalitatea noastră pentru succes

Preambul din partea Președintelui Administrației

Cel mai important factor în responsabilizarea studenților, elevilor, personalului și părinților deopotrivă 
și în asigurarea faptului că vom continua să oferim o educație remarcabilă în cadrul colegiului nostru, 
este cultura noastră de apartenență. Această cultură este construită pe calitatea relațiilor noastre; 
dăm dovadă de pasiune, bunătate, grijă și încredere în capacitatea fiecărui individ. 

Pe scurt, ne propunem ca toată lumea să aibă parte de atenție și sprijin personalizate, astfel încât să 
avem cu toții un adevărat sentiment al valorii noastre interioare și a celorlalți și, astfel, să aspirăm la 
obținerea celor mai bine rezultate în tot ceea ce ne propunem să realizăm. Asta vrem să spunem prin 
„Aveți încredere în puterile voastre” - strategia noastră pentru următorii patru ani. 

Următorii patru ani vor avea, fără îndoială, mari schimbări educaționale, tehnologice, politice și de 
mediu. Strategia a fost, de asemenea, elaborată în contextul pandemiei de COVID-19 și a efectelor sale 
asupra tuturor aspectelor vieții noastre. Prin urmare, este absolut necesar să ne consolidăm rezistența 
mentală, emoțională și intelectuală, dând dovadă de o mentalitate pentru succes:

Prețuirea perseverenței

Acceptarea provocărilor

A învăța din greșeli

Cunoașterea și folosirea strategiilor potrivite pentru tine și cei din jur

Când lumea are nevoie de un răspuns rapid la situații noi și neașteptate, ne bazăm pe agilitatea 
noastră pentru a face față provocărilor. Abilitatea noastră de a învăța rapid, de a ne schimba gândirea 
păstrându-ne concentrarea și cunoașterea modului în care ne putem utiliza energia, ne va oferi 
abilitățile necesare pentru a aborda provocările dinamice din jurul nostru.

Acum că am împlinit 140 de ani, nu există un moment mai oportun pentru a ne reevalua ambițiile, 
identitatea și scopurile. Generația tânără ne obligă să efectuăm această reevaluare.

Aveți încredere  
în puterile voastre

Karen Rankine

Președintele Administrației
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Măsuri generale pentru atingerea succesului

Considerate ca fiind excepționale din toate punctele  
de vedere, acestea includ:

• Indicatori de performanță stabiliți de către Președinte

• Sondaje anuale pentru elevi, părinți și personal

• Monitorizarea progresului, prezenței și rezultatelor elevilor

• Procesul de revizuire a Școlilor Jersey

• Programe curriculare îmbunătățite

• Ciclu intern de evaluare

• Evaluări externe, de exemplu, evaluarea competențelor cadrelor didactice

• Premii naționale

• Ratele de frecventare

• Ratele de înscriere

Personalul și elevii de la Colegiul  
nostru sunt persoane 

foarte speciale
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Strategia pentru anii 2021 - 2024

1. Participarea noastră

 a. Observarea și amplificarea culturii noastre
  i.  Crearea unei cărți de prezentare a culturii instituției noastre 
  ii.  Dezvoltarea unei Strategii de diversificare și incluziune pentru a putea recunoaște, sărbători și planifica viitorul 

divers și inclusiv al Colegiului nostru

 b.  Revizuirea modului în care Planograma noastră aferentă fiecărui elev și membru al personalului rezonează cu 
noi și este pusă în aplicare în viața de zi cu zi

  i.  Revizuirea planogramei pentru un elev al JCP 
  ii.  Revizuirea planogramei pentru un membru al personalului și extinderea acesteia la nivelul întregului Colegiu 

 c.  Îmbunătățirea capacităților noastre de a fi încrezători, de a da dovadă de empatie, de a avea relații cordiale  
și de a aplana conflicte

  i.   Investigarea programelor de soluționare a conflictelor, cum ar fi de exemplu programul „Girls On Board”  
(„Fete la conducere”)

  ii.   Colaborarea cu Centrul de Rezoluție pentru a dezvolta o echipă de studenți din ani terminali ca  
„Mediatori între colegi”

 d. Deservirea comunității
  i.  Extinderea programul de informare curriculară
   1. Revizuirea curriculum-ului pentru a cerceta oportunități pentru o implicare comunitară mai mare, de ex:
    a.  Implementarea proiectului Alerta de Maree pentru a spori gradul de conștientizare și susținere a Planului 

de Siguranță a Zonei de Coastă din Jersey
    b. Centre de îngrijire a bătrânilor care să furnizeze auditori pentru proiectul de scriere din anul 5
  ii.   Dezvoltarea unui grafic al progreselor pentru ca toți elevii cu vârstele între 4 și 18 ani să aibă o mentalitate 

îndreptată înspre a fi de ajutor comunității lor
  iii. Îmbunătățirea profilului Fundației JCG în sprijinirea Colegiului

 e. Îmbunătățirea gradului de conștientizare și a profilului la nivel global (Fundația JCG)
  i.  Oferirea de programe de vară originale
  ii.  Încheierea de parteneriate cu companii globale pentru a promova statul Jersey ca furnizor de educație  

la nivel internațional
  iii. Dezvoltarea de programe internaționale de pregătire a cadrelor didactice
  iv. Susținerea și planificarea unei conferințe internaționale despre subiectul „Școala în sprijinul învățământului”

 f.  Furnizarea sprijinului de specialitate în mod necondiționat în cadrul procesului de pregătire a elevului pentru 
următoarea etapă de studiu

  i. Crearea de oportunități ca elevii să poată învăța împreună pe diverse grupe de vârste
  ii.  Crearea de programe de integrare a vechilor absolvenți ai școlii noastre în vederea susținerii, ghidării  

și pregătirii elevilor noștri

Ceea ce las în urmă la JCP nu va 
putea fi niciodată înlocuit
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2. Politica noastră de comunicare

 a. Integrarea vocii comunității în stabilirea liniilor directoare și în luarea deciziilor
  i. Creșterea nivelului de implicare a elevilor în luarea deciziilor
  ii. O reprezentare mai puternică în Parlamentul Tineretului din Jersey

 b. Demonstrarea capacităților oratorice, de prezentare și a disponibilității de a asculta
  i. Crearea de oportunități pentru dezbateri puternic întemeiate argumentativ ale opiniilor divergente
  ii. Crearea de grupuri de dezbatere pe vârste în cadrul Colegiului

 c. Demonstrarea unei vieți „digitale” sănătoase
  i. Crearea unei culturi „Look Up“ („Priviți înainte”) (comportamente de auto-control asupra dispozitivelor)
  ii. Lansarea unui spațiu virtual online creat și controlat de către elevi (JCG)
  iii. Crearea unui profil personal online, care include CV-uri

3. Curiozitatea noastră

 a. Revizuirea curriculum-ului pentru a ne asigura că experiența noastră educațională asigură:
  i. Oportunități de extindere a curriculum-ului pentru elevii JCP de la JCG
  ii.  Elevii noștri trebuie să aibă abilitatea de a aprecia diversitatea și includerea și de a contesta  

prejudecățile sub orice formă
  iii. Folosirea tehnologiei într-un mod inovator, benefic și de încredere pentru a asigura:
    1. îmbunătățirea cunoștințelor personalizate
    2. îmbunătățirea modului în care profesorii înțeleg învățarea individuală
    3. îmbunătățirea eficienței administrării
    4. îmbunătățirea accesului și amploarea curriculum-ului
  iv.  Organizarea campusului pentru a promova setea de învățare și înființarea unui post de cercetare  

la Universitatea Exeter pentru a documenta această călătorie

JCG este a doua mea casă
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4. Parteneriatele noastre

 a. Clarificarea identității și relației noastre cu guvernul pentru a ne consolida autonomia

 b. Obținerea statutului de membru fondator al „Jersey Schools Learning Partnership Trust” (JCG)

 c. Contribuirea la conturarea politicilor și opiniei publice educaționale

 d. Elaborarea și conducerea unei serii de proiecte creative în beneficiul întregii insule

5. Modelarea și amplificarea imaginii și reputației noastre

 a. Revizuirea politicilor de marketing și promovarea Colegiului nostru
  i. Redefinirea strategiilor noastre de recrutare pentru ca, Colegiul nostru să fie mereu prima alegere
  ii. Reîmprospătarea imaginii Colegiului nostru pentru a coincide cu a 140-a aniversare a noastră.
  iii. Elaborarea unei strategii de „spulberare a miturilor” pentru a rezolva percepțiile negative
 
 b. Asigurarea promovării imaginii Colegiului ca resursă benefică pentru Insulă
  i. Susținerea generației actuale și viitoare de cadre didactice, devenind un „colegiu didactic” pentru Insulă

Mă bucur de toată susținerea 
și întreaga atmosferă este 

fantastică; nu aș putea cere 
un loc de muncă mai frumos
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6. Administrația, situația financiară și guvernarea

 a. Asigurarea securității financiare pentru atingerea scopurilor noastre strategice

 b. Menținerea raportului calitate-preț și accesibilitatea

 c. Înțelegerea și dezvoltarea unui program puternic de Burse de studii pentru Colegiul nostru

 d. În parteneriat cu Fundația JCG, dezvoltarea unui program pe termen lung de strângere de fonduri

 e. Conducerea să creeze o singură entitate juridică prin proiectul „One College” („Un singur Colegiu”)

 f. Dezvoltarea programului nostru educațional și a campusului prin proiecte capitale:
  i Pod – data finalizării 2021
  ii. Centrul de muzică: data finalizării 2021/22
  iii. Extinderea sălii de evenimente a Colegiului: data finalizării 2021
  iv. Teren de joc: se așteaptă aprobarea planificării
  v. Cercetarea opțiunilor care trebuie luate în considerare de Corpul de conducere și CYPES 2021
   1. Pepinieră
   2. Încă trei laboratoare științifice
   3. O sală de mese adecvată scopului
   4. Un centru de administrație pentru colegiu
 
 g. Revizuirea și reducerea impactului nostru asupra mediului în toate aspectele Colegiului
  i. Reducerea la zero a folosirii plasticului în serviciile noastre de catering
  ii. Reducerea folosirii hârtiei cu până la 50%
  iii. Implementarea unei strategii de reciclare compostabilă organică/neorganică
  iv. Instalarea a trei pereți (garduri vii)
  v. Instalarea de panouri solare pe acoperișuri, în parteneriat cu JEC
  vi.  Investigarea beneficiilor instalării punctelor de reîncărcare EV (pentru mașinile electrice),  

în parteneriat cu JEC
  vii.  În parteneriat cu Centrul EVIE pentru Închiriere de Biciclete, să devenim un punct  

de preluare/predare de biciclete 

Acest Colegiu este familia mea
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Arhitect de proiectare: Andrew Harvey Architects
Impresia artistului: Observatorul
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Opiniile elevilor, colegilor și părinților

„Un loc unde învățătura pentru toți este o dorință importantă și un loc unde toată lumea contează” 

„ A fi student la JCG mi-a permis în ultimii șapte ani să mă dezvolt ca persoană, dar și să obțin rezultate academice.  
Am reușit să îmi ating potențialul aici, iar pe viitor am posibilități infinite!”

„ Am înțeles cultura acestui loc ca fiind una de susținere și respect reciproc. Personalul și elevii cred în și luptă constant 
pentru atingerea potențialului lor maxim, în timp ce rămân perfect conștienți de rolul lor în comunitatea și de respon-
sabilitățile și oportunitățile prezente.”

„JCG este o familie.”

„ Este un lucru fantastic să îți poți preda materia într-o varietate de moduri, încrederea pe care o primim din partea 
studenților și de la șefii de departamente și facultăți ne permit toate acestea.”

„JCG prețuiește fiecare student și îi tratează ca persoane individuale.”

„Colegiul nostru încurajează o atmosferă pozitivă.”

„Există o gamă largă de oportunități care mă implică și mă determină să învăț mai departe.”

Este imaginea completă formată 
din personalul minunat și amabil 

și SLT, studenți dornici să facă 
tot posibilul, gama largă de 
oportunități oferite pentru a 

continua studiile.

„Comentarii preluate din sondajul anual „Jersey College for Girls Student, Parent and Staff Survey” 2019/2020”.



jcp.sch.je jcg.je jcgfoundation.com

Contactați-ne pentru a aranja un tur personalizat, la Jersey College
Telefon: +44 (0)1534 516 200 | E-mail: admin@jcg.sch.je | Web: jcg.je 

 @jcg_live  @jcgjersey

Conținutul acestui document a fost corect la momentul tipăririi. Acest document este tipărit pe hârtie 100% reciclată, 
folosind cerneală ecologică și este reciclabil.

Aspirăm 
Cercetăm 
Excelăm 

Aparținem


